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Miejscowość Wierzbica - Osiedle, gm. Wierzbica, pow. chełmski, woj. lubelskie

Ulica, nr budynku Włodawska 10

Powierzchnia lokalu
Lokal niemieszkalny o powierzchni użytkowej 166,20 m kw. usytuowany na II piętrze budynku
usługowego

PODSTAWOWE INFORMACJE

Działka ewidencyjna
Budynek usługowy z oferowanym do sprzedaży lokalem położony jest w obrębie 0024 
Wierzbica Osiedle na działce ewidencyjnej o numerze 603/2 o powierzchni 1,1664 ha

Księga wieczysta
Księga wieczysta nr LU1C/00046870/5, prowadzona przez Sąd Rejonowy w Chełmie, 
IV Wydział Ksiąg Wieczystych

Stan prawny gruntu Użytkowanie wieczyste



PODSTAWOWE INFORMACJE

�Nieruchomość z oferowanym do sprzedaży lokalem zlokalizowana jest w ścisłym centrum miejscowości, niedaleko

skrzyżowania ulic: Włodawskiej, Chełmskiej, Lubelskiej oraz Leśnej. Ulica Chełmska i Lubelska stanowią ciąg drogi

wojewódzkiej nr 841. Nieruchomość znajduje się głównie w otoczeniu zabudowy mieszkaniowej, usługowo-handlowej oraz

usług publicznych.

� Bezpośredni dojazd do budynku, w którym znajduje się oferowany do sprzedaży lokal odbywa się ulicą Włodawską, dwukierunkową,

o nawierzchni asfaltowej, z jednym pasem ruchu w każdym kierunku, oświetloną, z urządzonymi chodnikami z kostki betonowej

(Bauma).

� Lokal oferowany do sprzedaży zlokalizowany jest na II piętrze budynku usługowego.

� Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, teletechniczną, centralnegoogrzewaniaz piecana paliwo stałe� Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, teletechniczną, centralnegoogrzewaniaz piecana paliwo stałe

znajdującego się w podpiwniczeniu budynku oraz wentylacji grawitacyjnej. Podłogi: posadzki betonowe oraz miejscowo wykładzina

PCV, w sanitariatach (WC) płytki ceramiczne. Naścianach tynk cementowo-wapienny, w sanitariacie glazura i tynk cementowo-

wapienny. Drzwi wewnętrzne płytowe, starego typu. Grzejniki Faviera.

� Zgodnie z postanowieniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegonieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym

symbolem „„39 U, KS – teren dla potrzeb usług i administracji, usług handlu, gastronomii, komunikacji, łączności, kultury,

policji i bankowości, zabudowa mieszkaniowa do zachowania”.



POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI

� Nieruchomość położona jest w województwie lubelskim, powiecie

chełmskim, gminie Wierzbica, miejscowości Wierzbica.

� Gmina Wierzbica położona jest we wschodniej części województwa

lubelskiego. Oddalona jest o 20 km (w kierunku północno-

zachodnim)od Chełma, będącego siedzibą władz powiatowych.

� Środkowa i południowa część gminy znajduje się w zasięgu Pagórów

Chełmskich, Przeważa tu falista i pagórkowata rzeźba terenu.

Północno-wschodnia część gminy leży w zasięgu Polesia

Lubelskiego.

� Atutami miejscowości Wierzbica są: siedziba Urzędu Gminy

Wierzbica, rozwinięta baza sportowo-rekreacyjna (Gminny Klub

Sportowy „Ogniwo” będący organizatorem rozgrywek piłkarskich we

wszystkich kategoriach wiekowych), nieskażone środowisko

naturalne, sąsiedztwo Poleskiego Parku Narodowego, bliskość

ośrodków miejskich.
Położenie miejscowości na mapie Gminy
Źródło: www.wikipedia.pl



POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI

Budynek z lokalem oferowanym do sprzedaży
znajduje się na działce nr ewidencyjny 603/2
o powierzchni 1,1664 ha. Działka jest w części
północnej zabudowana budynkiem usługo-
wym.
Północna część budynku jest trzy-
kondygnacyjna, natomiast południowa -
jednokondygnacyjna.
Na wschód od budynku został urządzony
parking, bezpośrednio przy jego zachodniej

Żródło:  www.wierzbica.e-mapa.net

parking, bezpośrednio przy jego zachodniej
elewacji znajduje się plac parkingowy,
natomiast od strony południowej – zajezdnia
autobusowa PKS.
Oprócz budynku usługowego i parkingów na
terenie nieruchomości znajdują się urządzone
ciągi piesze – podejścia do budynku i podjazd.
W pozostałe części teren porośnięty jest trawą
z pojedynczymi drzewami.



LOKALIZACJA I DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA

Nieruchomość graniczy:
� od strony północnej z ulicą Włodawską, z której
odbywa się wjazd na teren nieruchomości, dalej
m.in. siedziba Urzędu Gminy Wierzbica;
� od południa z terenami niezabudowanymi;
�od zachodu z zabudowa usługowo-handlowa, dalej
przebiega ulica Chełmska stanowiąca wraz
z ulicą Lubelską drogę wojewódzką nr 841;
�od wschodu z zabudowąmieszkaniową.

Położenie nieruchomości na mapie. 
Żródło:  www.wierzbica.e-mapa.net



Budynek usługowy wzniesiony został na działce nr ewid. 603/2.

Północna część budynku jest trzy-kondygnacyjna, podpiwniczona,

natomiast południowa - jednokondygnacyjna.

Lokal oferowany do sprzedaży usytuowany jest w części północnej

budynku, na II jego piętrze.

ZABUDOWA

Budynek 
usługowy

Nazwa lokalu Powierzchnia użytkowa [m2]

niemieszkalny 166,20

Usytuowanie budynków -Źródło: mapa ewidencyjna



FOTOGRAFIE NIERUCHOMOŚCI



Kontakt: Kontakt: 

Wydział Zarządzania NieruchomościamiWydział Zarządzania Nieruchomościami
2020--900 Lublin, ul. Moritza 2, pokój nr 211/2900 Lublin, ul. Moritza 2, pokój nr 211/2
Telefon:  + 48 502 019 870Telefon:  + 48 502 019 870
www.nieruchomosci.pocztawww.nieruchomosci.poczta--polska.plpolska.pl

Niniejsza broszura została sporządzona i udostępniona jedynie w celu ogólno informacyjnym i nie stanowi ze strony

Poczty Polskiej S.A. oferty w rozumieniu prawa cywilnego, oświadczenia woli ani wiedzy, jak również jakiegokolwiek

zapewnienia odnośnie nieruchomości, jej stanu lub poszczególnych treści objętych broszurą, wobec czego nabywca

powinien na własną rękę przeprowadzić odpowiednie badania, zlecić dodatkowe ekspertyzy lub zaakceptować stan

nieruchomości jako stan taki, w jakim nieruchomość znajduje się w dacie oględzin/sprzedaży.


